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Wethouder mevrouw Aartsen tijdens opening expositie:

'Fotografie spannend als oude
vorm van schilderen en
beeldhouwen'
'Fotografie is inderdaad kunst. Het is net zo spannend als de oude vorm van schilderen en beeldhouwen. Het vergt een bepaalde techniek om ergens naar te kijken. Ik denk dat deze expositie ertoe
bijdraagt de mensen warm te maken voor fotografie', aldus mevrouw Aartsen, wethouder van sport
en cultuur, op Eerste Pinksterdag tijdens de opening van de expositie 'Fotografie en Keramiek'.
Deze expositie wordt gehouden in de
galerie 'Palantir' in de Kranenburg en
kan in de weekends van 9/10 en 16/17
'juni 's middags alsnog bezichtigd worden.

I

Vol lof
l Mevrouw Aartsen was vol lof over de
wijze waarop Fons en Irma RouwenI horst het een paar jaar geleden hebben
i aangedurfd om de voormalige R.K.
J School op de Kranenburg geschikt te
l maken voor expositieruimte.
'Ik vind het bewonderenswaardig dat
jullie het hebben aangedurfd om hier
l te beginnen en om de school 'toch een
l beetje Kranenburg gericht' hier te
l houden. Jullie hebben kontakt gezocht
l met de bevolking waardoor een soort
j saamhorigheidsgevoel is ontstaan. Ik
l vind dit heel bijzonder. Het geeft eens
l te meer aan dat het toch heel belang-

(

rijk is dat kleine kernen behouden blijven. In het collegeprogramma willen
we daaraan bepaalde vorm geven. Wellicht kunnen we samen een vorm zoeken', zo sprak wethouder Aartsen tot
het echtpaar Rouwhorst.
De wethouder sprak eveneens haar
waardering uit voor Astrid Kool uit
Aalten die op deze expositie een twintigtal keramische kunstvoorwerpen
toont. Bas Ruis die het woord voerde
namens het 'Oost Gelders Fotografen
Collektief was eveneens vol lof over de
werken van Astrid Kool.
'Haar werk van plastische keramiek is
heel bijzonder. In een uitspraak van
haar 'kunst moetje leren zien' kan ik
mij geheel vinden', aldus Bas Ruis die
vertelde dat het Collektief thans 13 leden telt.
De fotografen komen tenminste eenmaal in de drie weken bij elkaar om op
de zgn. werkavonden gedachten uit te

Te gast in Vorden:

Uitwisseling Jong Gelre met
vijftig buitenlandse jongeren
Zo'n vijftig jongeren uit landen over de hele wereld worden donderdag in Vorden verwacht. Daar start dan de zevende internationale uitwisseling van Jong Gelre regio West Achterhoek. De gasten, uit zo'n tien verschillende landen verblijven tijdelijk in Nederland en lopen stage bij diverse, voornamelijk agrarische bedrijven in het hele land. Ze komen voor vier dagen naar de
Achterhoek, waar een speciaal programma voor hen is opgezet.
De buitenlanders slapen tijdens deze dagen bij leden van Jong
Gelre.
De zogenaamde midpointmeeting,
zoals de uitwisseling wordt genoemd, is
langzamerhand een traditie geworden.

MTelefoon gemeente: 05752-2323.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8,30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Voor de zevende keer heeft Jong Gelre
regio West-Achterhoek een programma opgesteld. De uitwisseling wordt

ken het ontwerp-Waterhuishoudingsplan 'Water in beweging' en de 'Waterkrant' van de provincie Gelderland ter
inzage.
Op dinsdag 12 juni is in cafe-restaurant 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo een inspraakavond voor belangstellenden georganiseerd, aanvang 18.30 uur.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

fO NTWERPWATERHUISHOUDINGSPLAN PROVINCIE
GELDERLAND
Tot en met 13 juli aanstaande liggen
ter secretarie, afdeling Algemene Za-

^•BOUWVERGUNNINGEN
Op 22 mei 1990 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer K. Cornegoor, Het Hoge
84, voor het bouwen van een schutting en een berghok op het perceel
Het Hoge 84 te Vorden;
— de heer A.F. Meijerink, Hoge Slagdijk 2 te Vorden, voor het vergroten
van een varkensstal op het perceel
Hoge Slagdijk 2 te Vorden.
Op 29 mei 1990 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer W. Reuling, de Voornekamp 21 te Vorden, voor het bouwen van een garage/bijkeuken op

wisselen. Via het creëren van abstrakte
vormen probeert men tot hogere kwaliteit te komen. 'Het Collektief steunt
op de individuele kwaliteit van een
ieder', aldus Bas Ruis die het echtpaar
Rouwhorst eveneens komplimenteerde voor de wijze waarop zij 'Palantir'
gestalte heeft gegeven.
Fons Rouwhorst zei in zijn dankwoord
dat Palantir niet alleen gerund maar
ook gesteund wordt door een vaste
groep vrienden. Middels het aanbrengen van 'licht' opende wethouder Aartsen hierna de expositie.
Wat betreft de fotografie zijn er werken
(in zwart-wit) van acht fotograven te
bewonderen waarbij opmerkelijk het
'lijnenspel' in de diverse fotografiën.
De acht fotograven zijn: Wilma Hoftijzer, Aalten; Emile Boekelder, Winterswijk; Mike Goede, Lichtenvoorde; Fons
Rouwhorst, Kranenburg; Arjan Vrieze,
Arnhem; Theo Koning, Ruurlo; Jos
Betting, Bredevoort en Wilfried Temming uit Aalten.

gehouden in samenwerking met de
Stichting Uitwisseling in Bergen, die
stages begeleidt van buitenlandse jongeren in Nederland. De vierdaagse
happening is opgezet om de buitenlandse gasten te laten kennismaken
met de plattelandsjongeren in Nederland.
De buitenlanders verblijven tijdens de
vier dagen bij Jong Gelre-leden uit Almen, Hengelo, Hummelo en Keppel,
Laren, Steenderen, Vorden, Warnsveld
en Zelhem. De gasten worden op donderdagmorgen ontvangen in het
Dorpscentrum in Vorden. Na de welkomstwoorden van regio-voorzitter
Helmig van der Kolk zal J. Vrielink wat
vertellen over de landbouw in Nederland in het algemeen.
Daarna worden de slaapplaatsen verdeeld.

het perceel de Voornekamp 21 te
Vorden;
— de heer R. Stokkink, Julianalaan 10
te Vorden, voor het bouwen van een
woning aan de Lindeselaak 22 te
Wichmond; •
— de heer F.C. Hesselink te Zutphen,
voor het bouwen van een woning
aan de Lindeselaak 24 te Wichmond;
— de fam. L. Pardijs, het Elshof 16 te
Vorden, voor het bouwen van een
carport op het perceel het Elshof 16
te Vorden;
— de heer A.J.A. Helmink, Het Hoge
55, voor het bouwen van een carport op het perceel Het Hoge 55 te
Vorden;
— de heer L. Sikking, Spoorpad l te
Vorden, voor het bouwen van een
geiten/schapenhok en een paardenstal, op het perceel Spoorpad l
te Vorden;
— de heerG.J. Pelgrum, Ruurloseweg
19 te Vorden, voor het bouwen van
een woning aan het Wiemelink 7 te
Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Programma
Donderdagmiddag staat niets op het
programma, maar 's avonds wordt net
als voorgaande jaren een klootschietwedstrijd gehouden. De start en finish
hiervan is bij Buitenlust in Harfsen,
waar na afloop de benen los zullen
worden gegooid op de dansvloer.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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De buitenlandse gasten krijgen vrijdagmorgen gelegenheid om te praten
met medewerkers van de Stichting Uitwisseling, over eventuele problemen of
wensen betreffende hun stage, 's Middags gaan de gasten en gastgezinnen
in bussen naar Harderwijk, om onder
andere de dolfijnen te bekijken, 's Avonds wordt een sport- en spelavond
gehouden in zaal Langenberg in Laren.
Giethoorn is het doel van de dagtocht
die zaterdag gezamenlijk wordt gemaakt, 's Avonds wordt voor alle belangstellenden een feest gehouden in
De Engel in Steenderen. De vierdaagse
uitwisseling wordt zondagmiddag door
de deelnemers afgesloten met een
broodmaaltijd in het Dorpscentrum in
Vorden. Daarna zwermen de gasten
buitenlanders weer uit over het hele
land, want dan gaan ze weer naar hun
stage-adressen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 juni 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 juni 9.00 uur Eucharistieviering.

Sponsors

RK kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.30 uur Eucharistieviering.

Jong Gelre heeft dit jaar voor het eerst
een aantal sponsors gezocht en gevonden. ABC Gelderland, een aantal Rabobanken uit de regio en Coveco nemen een deel van de kosten van de uitwisseling voor hun rekening. Zodoende kunnen de kosten voor de
buitenlandse gasten en gastgezinnen
laag blijven, zodat ook werkelijk iedereen mee kan doen.

Marinus Pelgrum
lid pachtkamer
Op voordracht van ondermeer, in eerste instantie, de GMvL afd. Vorden, is
bij Koninklijk Besluit van 6 april j.l.
Marinus Pelgrum voor vijf jaar benoemd tot eerste lid van de pachtkamer van het kantongerecht te Zutphen.
De installatie zal plaatsvinden tijdens
de zitting van de pachtkamer. De heer
Pelgrum behartigt in de pachtkamer
de belangen van de pachters.

Expositie
Bronkhorst 16 juni
t/m 29 juni
Voor de 3e keer exposeert Els Verleg in
de kapel in Bronkhorst. Ook deze keer
toont zij gouaches en acryl- en enkele
olieverfschilderijen. Els Verleg is geboren te Delft en woont en werkt al geruime tijd in Brummen. Afkomstig uit het
onderwijs is zij 's avonds cursussen
gaan volgen o.a. aan de kunstacademie
'Artibus' te Utrecht.
Momenteel werkt en exposeert zij veel
samen met een groep schilders die begeleid worden door de kunstschilder
Ben Vernimmen uit Bennebroek. In de
zomermaanden geeft zij cursussen aan
volwassenen die zich willen bezighouden met landschap-schilderen.
De openingsdag wordt luister bijgezet
door een optreden van het duo 'Sequenza' uit de V.S. Dit talentvolle duo,
Debra Silvert (dwarsfluit) en Paul Bowman (klassieke gitaar), zal werken van
Bach, Fauré en Defalla én Amerikaanse volkswijsjes, gearrangeerd door de
hedendaagse componist Robert Beaser, ten gehore brengen.
De toegang is gratis. De expositie is in
de periode 16 juni t/m 29 juni dagelijks toegankelijk.

Uit goed voor u en...
steun het goede doel!
Kan dat samen vraagt men zich misschien af? Het antwoord hierop is jazeker. Hieronder leest men hoe!
Op zondagmorgen 17 juni (vaderdag)
organiseren de leerlingen van de consumptieve afdeling van de L.T.S. in
Borculo een brunch. Tijdens deze
brunch (een combinatie van ontbijt en
lunch) kan men genieten van diverse
soorten brood en beleg, salades en een
pasteitje. Hierbij kan men naar eigen
wens koffie, thee, melk en/of karnemelk drinken. De brunch wordt gehouden in de aula van de L.T.S.
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. M.J.J. Bonting. Er
is zondagsschool en jeugdkerk.
Kapel De Wildenborch
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Zondag 10 juni 9.30 uur ds. J.D. te Winkel uit
Leusden; 19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westendorp.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Huisarts zaterdag 9 en zondag 10 juni dr.
Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Tafeltje Dekje vanaf 5 juni mevr. Gille, tel.
2151 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 juni Pastoor
Vrehe, Baak-Steenderen. Tel. 05754-291.

Dierenartsen van zaterdag 9 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 9-10 juni P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. W. Hofs.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 juni Pastor
Loeffen, tel. 05730-51457.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Doel van de aktie is de sponsoring van
een projekt in Afrika. In de sloppenwijken van Kisumu (stad in Kenya) lopen
veel kinderen rond die niet naar school
gaan, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Hierdoor
missen deze kinderen de kans op een
goede opleiding en hebben ze geen
toekomst.
Met het geld dat men inzamelt wil men
een aantal van hen de mogelijkheid geven een opleiding te volgen en af uronden.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Het geld wordt na aftrek van produktkosten, (iedereen werkt geheel belangeloos mee) overgemaakt aan frater
Hans Wennekes. De aktie van de consumptieve afdeling is onderdeel van
een grote sponsoraktie t.b.v. dit projekt
waaraan de hele school meewerkt.
Wil men deelnemen aan deze brunch
(een leuk vaderdag-kado!) dan kan
dat uitsluitend door vooraf te reserveren en te betalen. Kaartjes zijn vanaf l
juni te verkrijgen bij de administratie
van de L.T.S. te Borculo. Informatie
per telefoon: 05457 —71413.

GEMEENTE
VORDEN
Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

ROBEERTSEN

VOOR
POELIERSKWALITEIT

i.v.m.
winkelverbouwing
GESLOTEN van
5 t/m 20 juni
UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphcn
Tel. 05750-17707

Video* en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
8-6-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. de S.V. Ratti, p/a Hoetinkhof 60, 7251 WG Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een clubgebouw + kleedruimte, adres
inrichting Eikenlaan 15a te Vorden en
2. de heer R.G. Krijt, Hackforterweg 33, 7234 SH
Wichmond om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een camping-bedrijf, adres
inrichting Hackforterweg 33 te Vorden.
De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500-EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Datum: 5 juni 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

H ELMlNK

Lindese Proathoes

aanbledtng

Aanvang 13.00 uur.
Opgave vóór 7 juni:
tel. 05752-6421.

met
Televisie
reparaties
- direct
liliiji naar

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI

TELEVISIE

Erres VHS videorecorder DV291
* Fantastische HQ-VHS frontloader videorecorder
uitgerust met vele extra's en zéér eenvoudig
te bedienen ! * 4 programma's tot 30 dagen
vooruit te programmeren * 48 voorkeurzenders
*120 kanalen * inclusief afstandsbediening!

VIDEO

Erresprijs:
1279.-

BREDEVELD

OnzeWK
AKTIEPRIJS:

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

FYSIOTHERAPIE

899r

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

en

MAANDAG + DINSDAG

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

IETS MEER
MIJN

S P A R T A M E T

A D V I E S

De lichtlopende fiets die
meer heeft: een geruisloos,
lichtgewicht sachs-motortje om bij tegenwind, heuvels en vermoeidheid het
werk van u over te nemen.
Actieradius: 100 km
op een tankje van
1,5 liter. Een helm
is niet nodig.
Kompleet met
verlichting, verlengde drager,
spatlap, pomp,
jasbeschermers,
middenstandaard en
stuurblokkering.
vanaf ƒ 1.649,-.

1 küo 14,90

8,95

MARKTAANBIEDING

VOORDEUG VLEES

Bami of Nasi
1 kilo

7Kippepoten V oor10,-

6,75

Speklapjes

Lendelapjes
500 gram

1 kilo

9,90

SPECIALITEITEN

7,95

DONDERDAG

BIEFSTUKDAG

Slavinken of
Hamburgers

gewone

Biefstuk

4 betalen

ongewoon lekker 250 gram

0,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

SPARTAMET
TWEEWIELERBEDRIJF

J.H. Kuypers

groenten en fruit
kaas en noten

Dorpsstraat 12 - VORDEN

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

GEMEENTE
VORDEN
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
8-6-1990 op werkdagen var, 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. dhr G.B. Jacobs, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
om wijziging/aanvulling van de sedert 23-11-1982
bestaande vergunning ingevolge de Hinderwet, enwel uitsluitend voor het gedeelte cafetaria/annex
zaalruimte, adres inrichting Dorpsstraat 8 te Vorden en
2. dhr H. Velhorst, Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden om aanpassing van een aantal voorschriften
van de sedert 20-12-1977 bestaande vergunning
ingevolge de Hinderwet voor een kleiduivenschietbaan, adres inrichting Oude Borculoseweg (ong) te
Vorden.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting en gelezen
de ingekomen reakties zijn de verzoeken gehonoreerd, omdat het belang van het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
zich daartegen niet verzet.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 23 juni 1990. Indien men dat wenst worden
de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 7, 8 en 9 juni

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
Notenmix
beter completer

maandag 11, dinsdag 12 juni
en woensdag 13 juni:

250 gram l ju D

panklare ANDIJVIE 500 gram 1 ,50

Het W.K. voetbal begint!
Doe GRATIS mee met onze toto en raadt de uitslag
Nederland - Egypte van a.s. dinsdag.
Voor de winnaars bakken wij iets lekkers!

AANBIEDING
Slagroom of Mokkasnit van 6,25 voor 5,75
Ontbijtkoek NU 2,50
Vordense mik NU 4,50
250 gram Koekjes voor de prijs van 2 ons
Zo vers is het alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

WARME BAKKER

OPLAA

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

VERKOOP
STAATSLOTEN

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken

is

DINSDAG 5 JUNI
begonnen!

Aannemersbedrijf

2 extra grote BEGONIA'S voor de kamer

5l j i J)

A. Bosch

Schuttestraat 11. 7251 MP Vorden. Tel. 6673

M. Stoffels, Zutphenseweg 4,
Vorden, tel. 2367.

Vlijtig Liesje, Salvia's,
Petunia's, Begonia's

Kunstgebittenreparatie

3 bos BLOEMEN

DROGISTERIJ
TEN KATE

naar keuze

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Rundergehakt 1 kiio 11,50
H.o.h. Gehakt 1 küo 7,95
Borstlapjes

DE F I E T S MET IETS

Voor afspraak:
E. Warlam.
Tel. 05752-2701.

Wilt U z.s.m. uw loten op de
gezette tijden afhalen?
De eerstvolgende trekking is
weer op
woensdag 13 juni a.s.!

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 HO 9,90
Schouderkarbonades
1 kilo

Datum: 5 juni 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

VOETREFLEXZONEMASSAGE
op haptonomische basis

Fa. Wiltink

verloot!

Hinderwet terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art24,lid2,WetABM)

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KLOOTSCHIETTOERNOOI

2 ROLLADES

Erkend gas en waterinstallateur

Mister Steam is te huur bij:

houdt op zaterdag 9 juni

Op alle
ingeleverde kaarten
worden

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

9,95

24 S.UKS

13,75

DL VALEWEIDE-bloemen

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI MMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Langs deze weg willen wij allen hartelijk dankzeggen voor
de vele bloemen en cadeaus
die wij hebben ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het was fantastisch!

en

Vorden, Gazoorweg 4
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken, voor alle gelukwensen, bloemen, kaarten
en kado's, die wij op onze
trouwdag mochten ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag!

Herbert en
Angelique RutgersSueters

$

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de N.H. Kerk te Vorden.

H. K. van Gelreweg 23
7251 XK Vorden

Johnny Jacobs
ï en
-*Ans Wassink
*
gaan trouwen op 15 juni 1990 om 11.30
uur in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

$

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.
Ons adres blijft:
Het Heyink 10,7251 VC Vorden

'?• •

--:'-

Wi'j wollen oe allemaole bedanken, veur alles waj veur
ons heb e'daone!

-JiWi:-^-*-*^^

i
*

• TE KOOP:
aardbeien, aardappelen en
witlof.
Tuinderij Bannink, Hulshofweg
4, Ruurlo.

Zaterdag 16 juni a.s. hopen wij ons uitgestelde 50-jarig huwelijkte herdenken.

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink
f

i

• TE KOOP:
aardbeien, tevens plukkers
gevraagd.
H. Weenk, Schuttestraat 12.
Tel. 05752-6659.
Bellen voor 12.00 en na 17.00
uur.
• A.s. zaterdag 9 juni grote
rommelmarkt op het Marktplein. Aanvang 9.00 uur.
P.V. Vorden. ~

Dinsdag:

Verse Worst

tijdelijke
huishoudelijke hulp

i
*
*
•

(in loondienstverband) voor praktijk woonhuis
ca. 4-5 halve dagen per week

$

Fysiotherapie:
R. J. Jansen van den Berg, Christinalaan 16,
7251 AX Vorden. Tel. 05752-1507.

Hamlappen

alle soorten

KARBONADE

4 betalen
Dit weekend EXTRA
voordelig:

Hamburgers
4 HALEN

*
*
t
*

3 betalen

*
*

K

t-&

U1TVAARTVERZEKERJNG

SPECIAL

500GRAM

5 HALEN

T

VERZORGING

500GRAM 4,98

Voor het weekendrecept:

GEVRAAGD MET SPOED:

5,98

Woensdag:

Katen
Varkenshaasje

Gehakt h.o.h.
500GRAM

4,98

Rundergehakt

100 GRAM 2,85

500 GRAM

5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

zonder meer 'n zorg minder

*
t

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

Is uw drukwerk vakwerk

06-8 21 22 40

geworden .... dan komt 't van

Dag en naci rt bereikbaar

Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, is heden rustig ingeslapen mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Reinier Theodoor Buunk

V.R.T.C. organiseert voor de 11 e keer

* 11-6-1917 t 2-6-1990
H.W. Buunk-Gotink
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Bejaardencentrum 'De Wehme'
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

• TE KOOP:
diverse soorten koolplanten
en perkplanten en stamboek
Swifter dekrammen.
A. Schouten, Zutphenseweg
89. Tel. 1504. Vorden.

500 GRAM 3j9ö

4B{BiBiBTBiBTBiBiBiBiB;BiB7BiBiBiBiB:B^^

• TE KOOP:
3-jarige bruine New Forest
ruin v.sh.s. Aristo, 1.42 m.
Goed aangereden.
Voor gevorderde ruiter.
Tel. 05752-6675.

• Alleenstaande vrouw zoekt
in Vorden of onmiddellijke omgeving bescheiden woonruimte.
Brieven onder nr. 10-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

in het Dorpscentrum te Vorden.

l

*
*
*

Vorden, juni 1990
'De Bijvanck'
Lindeseweg 18,7251 NS Vorden

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden,
waar donderdag 7 juni a.s. om 11.00 uur een rouwdienst zal worden gehouden.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 11 juni van 19.00 20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met U
van gedachten wisselen over:
energiebesparing en
voedingsmiddelen
ledereen is van harte welkom.

Speklappen

Receptie van 15.00 - 16.30 uur in 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

• TE KOOP:
wegens overkompleet: André
Jamet vouwwagen, 4-pers.
met grote voortent en vele accessoires alles inbegrepen
t.e.a.b. Tel. 05753-2254.

• TE KOOP:
z.g.o.h. zwart essen wandmeubel, salontafel en kinderwagen + accessoires.
Tel. 05752-2470.
Na 18.00 uur.

maandag 11 juni a.s.

UITVAART
l
i

In plaats van kaarten

Contactjes

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Maandag:

*
*
*

X

-*i

is verplaatst naar

ï
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mei 1 990
Dorpsstraat 1 5a, Vorden

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

woningzoekenden

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.
#

Ook hiermee spaart
U voor die gratis bal.

deelt mede dat het spreekuur voor

gaan trouwen op donderdag 14 juni 1990
om 10.45 uur in het Gemeentehuis te
Vorden.

^BTBTB:BTBTBTBrB;B:B:B:B:^

'De Knupduukskes'
Vorden

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Trudy Wentink

Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, cadeaus, bloemen, kaarten en Sursum Corda voor de muzikale hulde
voor ons 60-jarig huwelijk.

G.W. Winkel
H. Winkel-Wassink

Het bestuur van de

Peter Nijenhuis

Jannie en Joop Reintjes
Vordensebinnenweg 2
7241 R M Lochem *

%
#

In plaats van kaarten

Jan en Bertha Rossel
mei 1990
Deldenseweg 6a, Vorden

Let op de
aanbiedingen
met

TBïBrHi^H^

Graag willen wij langs deze
weg allen bedanken die, op
welke wijze dan ook, ons 40jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Fietsvierdaagse
11 t/m 14 juni
Inschrijven: maandag/dinsdag 18.15 uur
start 18.30 uur
Startplaats: café de Herberg,
Dorpsstraat, Vorden
Elke avond: hapje en drankje

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheidnemen in het uitvaartcentrum 'Monuta', van
10.30-10.55 uur.

WEEK
aanbtedtng

DEZE WEEK:

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

WKVOE

3AI N

Herberg
natuurlijk ook tijdens de W.K.

in ORANJE STEMMING

HEERLIJKE

Erres kleurenTVRS215332

AARDBEIEN SCHELPEN

NU e haien 5 betalen

* Nieuwste model
monitorlook KTV
van Erres.
* 55 cm FSQ beeldbuis.
* Sleeptimer en OSD.
Inclusief luxe afstandsbediening.

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

De bijgeleverde luxe afstandsbediening is ook geschikt
voor de meeste Erres en Philips videorecorders.
Erresprijs:
1379.-

Gen vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

WK
Aktieprijs:

995

Alle wedstrijden op diverse T.V.'s te volgen
Tijdens de wedstrijden van het
Ned. Elftal (2 piekuren)
bier, fris, genever f 1 ,-

((

10 kaarten voor de E.K. voorrondes
worden verloot onder degenen die de
meeste wedstrijden van Oranje bijwonen in ons
Oranje-café. Hiervoor ontvangen de aanwezigen
een "Kans Kaart"
Tijdens de andere wedstrijden
enkele hartige hapjes worden
u aangeboden

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!
BLOEMENSPECIAALZAAK

rman

Se Herberg tijdens de W.K.
Alsof u in uw eigen kamer zit.

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301

Badpak gekrompen ? ?

i

totale
verbouwings

Kom naar

Weight Watchers
VORDEN
Elke woensdag 18.30 uur Dorpscentrum.
Ingang parkeerplaats.
Inlichtingen: mevr. Brouwer, tel. 05735-3188.

r

DEZE WEEK:

Oranje-schnitten
DEMI - Byou

ZEKER GOED

Sieraden

voor zes heerlijke doelpunten
vers van de Warme Bakker

Persoonlijk advies

SCOORT ALTIJD

en

eigen stijl

DIT WEEKEND:

Dorpsstraat 17, Vorden, ® (05752) 3785
De hele week open behalve de maandag

van 8,95 VOOr

DAMESMODE:

HERENMODE:

Pakjes

v.a.

KOStUUmS

va

325.

Mantels

v.a.

JackS

va

149.

Blouses
Rokken

v.a.

Overhemden

va

39.

v.a.

't winkeltje in vers brood en banket

VOOR UW COMPLETE TENNIS OUTFIT
Ook bespannen wij uw racket op onze
hypermoderne bespanmachine!

KINDERMODE:

NACHTMODE:

alle artikelen

Schiesser
Pyama's

HALVE PRIJS

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Oö

va

39.

ONDERGOED: honderden aanbiedingen

Modecentrum
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.
Café-Restaurant

Ruurlo

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

ORANJE
FLEURT
ITALIË

Gevraagd
zelfstandig werkende

makelaardij o.g.
Oost-Gelderland B.U.

Wij Nederland,
maar dan met de kwast

schilder

RUURLO 05735-2560

TE KOOP

Schildersbedrijf

Bij ons is plaats voor één of twee
actieve schoolverlaters, welke
interesse !
, om via het
leerlingstelsel opgeleid te worden tot

VORDEN, Brinkerhof 92

Bel ons voor een
vrijblijvende prijsopgave.

A. PETERS
Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Glaswerk
Wandafwerking

vakbekwaam
straatmaker

Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Tevens vakantiehulp gevraagd

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond.

WEGENBOUW

IP

Tel. 05754-842

Juni, maand van het spannende boek

aanbieding

Zeer luxueus geschakeld woonhuis met carport, aangebouwde berging en fraai aangelegde tuin.
Indeling b.g.: entree, hal met garderobe en travertin vloer,
toilet + fontein, zeer sfeervolle woonkamer met openhaardpartij, plavuizen vloer, decoratief plafond met inbouwspots,
eethoek met schuifpui naar terras, luxe open keuken met bar,
bijkeuken en berging.
1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, waarvan 1 met balkon en 2 met vaste kastenwand, badkamer met ligbad, bidet,
dubbele vaste wastafel en 2e toilet.
2e Verdieping: via vlizotrap, ruime zolder met verwarming.
* Goed geïsoleerd en geheel C.V.
* Zeer vele extra's.
* Aanvaarding: in overleg.
* Vraagprijs: f 229.000,- k.k.

b
ij

b
ij

GRATIS
/^^>
W^^v

*\J^
bij aankoop van een boek
1

17 juni Vaderdag

LOCHEM
Markt 13

* Fantastische kleuren-TV uitgerust met vele
mogelijkheden en extra's zoals: * Teletekst
* 40 voorkeuzezenders * Afstandsbediening
en de nieuwe 63cm Flat Square beeldbuis.

Erresprijs: 1879.-

Onze prijs: 1499-

Speciale
WK-prijs:

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

VORDEN

wegenbouw
L vakkracht
of
O straatmaker
dagen per week ben je binnen ons bedrijf in de
G Vier
praktijk werkzaam, de vijfde dag bezoek je de

R. W. M. Klein Gunnewiek

Erres
kleuren-TV
RS247053

05752-6691

Wij zoeken jonge mensen die opgeleid willen worden tot:

Spannende Voetbalthriller!

L
O
G

DOSTAL

05730-56211
Gevraagd voor directe in diensttreding
voor minimaal 2 dagen per week een

Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs.
De opleiding duurt ca. twee jaar waarna je een landelijk
erkend diploma ontvangt.
Tijdens de opleiding heb je een dienstverband met een
Samenwerkingsverband van Aannemingsbedrijven en
ontvang je een volwaardig CAO-loon.
Vooropleiding :
Leeftijd :

enige jaren LTS of MAVO
van 1 6 tot 24 jaar

Interesse in deze baan? Vul dan onderstaande bon in en
stuur hem op naar bovenstaand adres.

Als ik

geslaagd ben
nou!!!
dan halen we wel even zo'n
meterslange meter gebak bij

HULP
voor sehoonmaakwerkzaamheden
in onze zaak
Wanneer u kritisch bent op het werk en
ook nog creatief, richt dan uw sollicitatie
(schriftelijk) aan

P. S. Melden zich meer kandidaten aan dan wij in ons
bedrijf kunnen plaatsen, dan geven we je adres
door aan het Samenwerkingsverband die zal
proberen je een plaats aan te bieden bij een ander
wegenbouwbedrijf in je omgeving.

Naam:
Adres:

...

Pc. + Woonplaats:
interieurverzorging

Tel.:
Geboortedatum:

BANKETBAKKERIJ J.

tel. 1750

WIOKSTt

Genoten vooropleid na: ..
signatuur van beter woonkomfort
Dorpsstraat 22, 7251 BB VORDEN

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301

Gewenste opleiding :

D Vakkracht wegenbouw
D Straatmaker

CONTACT

Donderdag 7 juni 1990
52e jaargang nr. 10

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Zilveren insigne voor
kostersechtpaar Eggink

1989 gearresteerd en tot 13 jaar veroordeeld, is geadopteerd door Amnesty als gewetensgevangene.
In de maanden juli en augustus is er
geen schrijfavond. Op 19 juli staat de
werkgroep met de eigen kraam op de
braderie in Vorden. Thuisschrijven is
ook mogelij k, bel voor info. tel. 3391.

SPORT-nJewaw
Hierbij wat nieuws van het Socii-tennisfront.

Een waterbed is een
onuitputtelijke bron voor een
bijzondere nachtrust
Van alle lichaamsfuncties is slapen de meest eigenwijze. De slaap
laat zich niet sturen, het enige wat men eraan kan doen, is de
juiste omstandigheden creëren.
Ga maar eens na hoe en wanneer men echt fijn in slaap valt. Dat is
in een vertrouwde omgeving waarin men zich prettig en beschermd voelt. Helaas is de moderne slaapkamer ondanks alle
comfort lang niet altijd in staat deze sfeer op te roepen.

Op Eerste Pinksterdag j.l. werd aan het echtpaar Eggink de zilveren insigne van de Nederlandse
Vereniging van Kerkvoogdijen uitgereikt. Zij zijn dit jaar 25 jaar als koster en kosteres in dienst. Dit
jubileum zal tegelijkertijd een afscheid betekenen. A.s. zaterdagmiddag vindt in het Dorpscentrum
een feestelijke jubileumreceptie plaats.

Behalve dan wanneer men de nachtrust toevertrouwt aan een waterbed.
Het lichaam herkent uit een onbewust
verleden de handzachte, dragende tegendruk van het verwarmde water,
evenals de wiegende beweging. Het
weet zich veilig gekoesterd en het
spierstelsel reageert spontaan met de
diepst mogelijke ontspanning. En de
slaap die erop volgt, is ongekend intensief.
Afgezien van de ontspanning zijn er
nog een aantal factoren te noemen die
samen een heel logische verklaring
vormen van dit unieke fenomeen.
Doordat een waterbed zich zo gemakkelijk naar de vorm van het lichaam
voegt, draagt elke vierkante centimeter
van de kant waarop men ligt mee aan
het gewicht. Deze optimale verdeling
van de druk voorkomt afknelling van
de bloedvaten. Signalen om om te
draaien — het onaangename 'slapende' gevoel in armen of benen bijvoorbeeld — blijven achterwege en men
slaapt ongestoord, zonder 'woelen'.
En dan die ideale lighouding: op een
waterbed zweeft men als het ware. Zodat de wervelkolom totaal ontlast wordt
en ook de rug uitrust zoals op geen enkele manier te bereiken is.
Verder bevordert de iets verhoogde positie van de benen op natuurlijke wijze
de bloedsomloop. Het hart kan het
echt rustig aandoen waardoor ook de
ademhaling merkbaar kalmer gaat.
Men zal zelf ervaren, dat wie slaapt op
een waterbed, fitter opstaat na een korter aantal uren nachtrust. Niet zo nu
en dan eens, en dan min of meer toevallig, maar altijd. Elke ochtend.

Gewone feiten over een
bijzonder bed
U kunt er gerust vanuitgaan dat juist
de enthousiaste verhalen over het wa-

terbed waar zijn. De droge feiten spreken voor zichzelf:
...het gewicht van een waterbed is per
vierkante meter niet meer dan dat van
een koelkast of wasmachine; elke vloer,
ook die van een verdieping, is er ruimschoots op berekend.
...een waterbed is van kunststof en
daarom stofvrij en non-allergeen.
...het slaapklimaat in een waterbed is
aangenaam droog: transpiratie wordt
geabsorbeerd door de afdekhoes en
verdampt meteen door de warmte van
het water.
...eventuele lekkage kan nauwelijks wa
terschade opleveren: het water sijpelt
druppelsgewijs naar buiten en komt terecht in de waterdichte beklede ombouw.
...slapen op een waterbed heeft een
heilzame uitwerking op de wervelkolom, de bloedvaten en het spierstelsel
en wordt ook medisch voorgeschreven.
Bij Helmink Vorden kan men terecht,
voor uitgebreide informatie over de diverse waterbedsystemen. Ervaar zelf
het ligkomfort van een waterbed of een
watermatras.
Voor iedereen die serieus overweegt
om tot de aanschaf van een waterbed
over te gaan maar tegelijkertijd denkt:
als het ons nou niet bevalt? Daarvoor
heeft Helmink een oplossing gevonden.
Vanaf heden verhuren zij in Eibergen
een appartement (voor 6 personen)
voorzien van alle komfort én een waterbed.
Na een weekend of een midweek zal
men een ervaring rijker zijn en even
enthousiast zijn als de medewerkers
van Helmink meubelen. Bovendien
ontvangt men bij aankoop van een waterbed de huurprijs terug. Voor verdere informatie: Helmink Meubelen,
Zutphenseweg 24, Vorden, tel.
05752-1514.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Sinds Pinksteren 1965 verrichtten de
heer en mevrouw Eggink hun werkzaamheden in de Dorpskerk en de zalen van 'De Voorde'.
'Zij deden dat met zoveel inzet, datje
soms dacht: het is een wonder als
iemand dat ook maar eenjaar kan volhouden', merkte predikant Westerink
op tijdens de druk bezochte Pinksterdienst. De heer G.W. Wahl van de N.H.
Kerkvoogdij te Vorden speldde hen de
insignes op en reikte de bijbehorende

oorkondes uit. 'Het kostersechtpaar
heeft 25 jaar veel zichtbaar werk, maar
ook heel veel onzichtbaar werk verricht', sprak dhr. Wahl.
'Met liefde hebben ze de eredienst, de
trouw- en rouwdiensten en de vele bijzondere diensten tot in de perfektie laten verlopen. Voor deze dienstbaarheid willen we het echtpaar het draaginsigne opspelden'.
De familie Eggink werd door de aanwezigen staande toegezongen en kreeg

één van de prachtige bloemstukken
aangeboden die ter gelegenheid van
dit jubileum de Dorpskerk verfraaiden.
De heer Eggink deelde mee het werk
met veel plezier gedaan te hebben en
bedankte de gemeenteleden voor de
ondersteuning die zij al die 25 jaren
van hen hadden gekregen.
A.s. zaterdagmiddag kan iedereen de
familie Eggink persoonlijk feliciteren
met hun jubileum. Het zal tegelijkertijd ook een afscheidsreceptie zijn.

Fietsvierdaagse

Bebouwde kom
Kranenburg

Amnesty
International

Reken voor 4 personen op 4 haaskoteletten, elk ca. 175 gram. Verder heeft
u nodig: 6 grote tomaten, 50 g boter, 3 a 4 eetlepels olijfolie, l theelepel
paprikapoeder, 3 a 4 voorjaarsuitjes (met veel groen).

Woensdagmiddag 6 juni zal op de Kranenburg een bord '50 km' worden onthuld, ten teken dat er voortaan gesproken kan worden van de bebouwde kom
Kranenburg. Uitgezonderd de Ruurloseweg, waar normaal een maximum
snelheid van 80 kilometer is toegestaan, zal op de aangrenzende wegen
zoals b.v. de Eikenlaan, Banenkamp,
Hamsveldseweg en Hamsveldsezijweg
niet harder dan 50 km gereden mogen
worden. Met name Kranenburgs Belang heeft zich de afgelopen jaren nogal sterk gemaakt om de maximum
snelheid, vanwege de gevaarlijke verkeerssituaties, naar 50 km 'terug te
dringen'.

Op maandag 11 juni is er gelegenheid
van 'Schrijven voor Gevangenen'.
Voorbeeld brieven in Nederlands en
Engels liggen voor u klaar. Er kan geschreven worden voor de volgende gewetensgevangenen.
Oumarou Aman uit Kameroen; hij
volgde een opleiding voor politiecommissaris maar werd in 1984 gearresteerd en al die tijd zonder aanklacht op
proces vastgehouden.
En beschuldigd van contacten met degenen die de staatsgreep beraamd hebben, maar elk bewijs voor zijn betrokkenheid hieraan ontbreekt.
Abdal Aziz Alfaris, AH al Lail, Salah
Nisfan, Hussein en Hatim al-Saddia;
deze studenten uit Saoedi Arabië van
de King Saud universiteit werden in
juni 1989 gearresteerden beschuldigd
van brandstichting in woonverblijven
van studenten. Door martelingen werden ze gedwongen tot bekentenissen.
Zhang Jinsheng uit China werd in

Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd de vetranden op regelmatige afstanden met de punt van een mesje in. Hierdoor wordt voorkomen
dat het vlees tijdens het bakken zal kromtrekken. Wrijf het in met een
mengsel van zout, peper en paprikapoeder.
Ontvel de tomaten door ze eerst 20 tot 30 seconden in ruim kokend water
te leggen. Spoel ze onmiddellijk daarna onder stromend koud water af.
Halveer de tomaten. Verwijder de kernen, het zaad en het vocht. Snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes. Strooi er wat zout over en laat ze op een zeef
uitlekken. Snipper de voorjaarsuitjes en gebruik zoveel mogelijk ook het
groen ervan. Verhit 2 a 3 eetlepels olie en de boter. Wacht tot het schuim
van de boter voor een groot deel is weggetrokken. Schroei het vlees snel
aan weerszijden dicht. Temper hierna de warmtebron en bak de karbonaden in 12 tot 15 minuten aan weerszijden bruin.
Verhit in een klein pannetje l eetlepel olie. Voeg de voorjaarsuitjes er aan
toe. Roer alles eenmaal goed door en doe er daarna de tomaten bij. Laat
alles door en door warm worden. Strooi er een beetje zout en peper over.
Leg de karbonaden op een voorverwarmde schaal en schep op elke karbonade een deel van het hete tomatenmengsel.

De V.R.T.G. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni voor de elfde keer in
Vorden een Avondfietsvierdaagse. In
de omgeving van Vorden zijn een aantal fraaie routes uitgezet. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden
t.w. 20 of 35 kilometer per avond.
Op de eerste dag gaan de deelnemers
richting Almen/Zutphen. Voor dinsdag 12 juni is een route uitgezet door
de omgeving Medler/Barchem; de
derde dag gaat men richting Hengelo/
Keyenborg, terwijl op de slotavond
richting Ruurlo, 't Zelle, Varssel gefietst wordt.
Wil men in aanmerking komen voor
een leuke herinnering dan dient men
tenminste drie van de vier avonden van
de partij te zijn. Voor een hapje en een
drankje onderweg wordt gezorgd.
De routes zijn overal duidelijk met pijlen aangegeven. De start is elke avond
vanaf'De Herberg'. Hier kan men zich
maandagavond 11 juni eveneens inschrijven.

De bebouwde kom Kranenburg houdt
overigens niet een aparte 'woonplaats'
met apart postcode in. Wel is het college bezig om te kijken of dit in de toekomst doorgevoerd moet worden.

Varkenskarbonaden met tomaten
Liefhebbers van een karbonade zullen vast en zeker om een herhaling van dit
zomerse gerecht vragen. U kunt er heel goed een, met een klontje boter of een
lepel olijfolie omgeschudde, Italiaanse pasta of kleine gefrituurde aardappeltjes bij geven.

TIP: het gerecht krijgt een typisch Italiaans accentje wanneer u tijdens het
bakken op elke karbonade een blaadje verse salie legt.
Bereidingstijd: ± 20 minuten

Energie per portie: ± 1270 kJ (305 kcal)

Het eerste herenteam is tweede geworden, jammer voor Socii maar Gorssel
was net iets te sterk. Het tweede herenteam bereikte een eervolle derde
plaats.
Het veteranenteam werd met veel
(vooral technische) overmacht kampioen. Dit mocht gevierd worden in
Laag-Keppel. Ook het gemengde
(mix) team werd keurig eerste. De beslissing viel in Wichmond.
Van het zondagteam heeft men wat
minder vrolijke berichten, helaas werden zij laatste en eindigden onderaan
de ranglijst.

JUNI:
7 Bejaardenkring Vorden.
7 HVGWichmond, slotavond.
8 Open Tafel, SWOV.
9 Rommelmarkt, postduivenver.
Vorden op het Marktplein.
9 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
10 de Snoekbaars, seniorwedstrijden.
I O Fancy-fair, Vierakker.
11 ANBO, Jeu-de-boule en
klootschieten op camping 'De
Goldberg'.
I1 t/m 14 Fietsvierdaagse, afstanden
20 en 35 km. Start café-restaurant
'De Herberg'.
12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
18 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19 ANBO, fietstocht vanaf marktplein.
19-20-21-22 Zwemvierdaagse Vorden.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kinderfeestmiddag, Sursum Corda
in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,
Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in
het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,
Zwemver.
JULI:
1 HSV 'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
2 ANBO, jeu-de-boule en
klootschieten op camping 'De
Goldberg'.
3 Soos Kranenburg.
3 Open Tafel SWOV.
6 Open Tafel SWOV.
7 Pretttymarkt Vorden '64.
9 ANBO, klootschieten 'De
Goldberg'.
10 Open Tafel SWOV.
13 Open Tafel SWOV.
14-15 LudgermarktWichmond.
15 HSV'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
16 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
17 Soos Kranenburg, eindmiddag.
17 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
20 Open Tafel SWOV.
23 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap FC Twen te.
30 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

Oö juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Groentevakman Huitink winnaar

Menutip
—
—
—
—

gebakken kipfilet;
gekookte prei;
luchtige aardappelpuree;
toe: yoghurtpudding met frambozengelei.

Variëren
In plaats van magere yoghurt kan dit
recept ook heel goed worden bereid
met karnemelk, magere kwark of bijvoorbeeld Umer. Dat zijn allemaal
niet-vette zuivelprodukten die als nagerecht de maaltijd op een prettige
manier afsluiten.

Andere produkten kopen en
eens proberen

Onlangs werd in een 60-tal winkels aangesloten bij de Frico-Kaasland organisatie een Cambozola
Campagne gehouden. Alle verkooppunten werden bezocht door een mystery-man die de presentatie van de Cambozola, een heerlijke romige, milde kaas afkomstig uit Duitsland, beoordeelde op
orginaliteit.
De heer Huitink, eigenaar van de kaaswinkel aan de Burg. Galleestraat 3 te Vorden is daarbij als
winnaar uit de bus gekomen. Uit handen van de heer Huizer ontving de heer Huitink een welverdiende prijs plus oorkonde.

Vordense slagers winnen
een prijs met Ballenactie

Lezen over 'minder vet' eten is natuurlijk nog iets anders dan ook echt zo
eten. We zijn zó vertrouwd met onze
huidige manier van eten dat het vaak
lastig is om daar wat aan bij te schaven.
Maar wie gezond wil eten zal ook kritisch kijken naar de hoeveelheid vet in
de dagelijkse voeding. Dat wil niet zeggen dat alle (soms) drastische maatregelen tegelijkertijd moet worden ingevoerd. Meestal is het heel plezierig om
dat stap voor stap te doen. Door bijvoorbeeld eens de 'minder vette' variant van vertrouwde boodschappen te
kopen. Bij het zuivelvak in de supermarkt koopt u de halfvolle of magere
melk, de magere-yoghurtsoorten en
magere varianten van de vlasoorten. Ze
worden soms met de naam 'light' aangeduid. Als u volgende keer kaas gaat
kopen kunt u eens een stukje 'minder
vet' kaas zoals Edammer kaas, Westlite,
Altena Light, Hüttenkase, Tessa, Friese
nagelkaas of Leidse kaas proberen.
Probeer in een gerecht met slagroom
eens garderoom en als zure room
wordt aangegeven bijvoorbeeld Umer.
Achterham, rookvlees, casseler rib, rosbief, fricandeau en corned beef zijn
voorbeelden van 'minder vette' vleeswaren. Voor wie eens andere produkten wil kopen is er dus volop keuze.

L.R. en
P.C. 'De
Graafschap'

Door 4 juryleden zijn uit een groep van 150 slagers de ambachtelijke slagers uit Vorden eruit gepikt
voor: het actief meedoen, de beste uitstraling in de winkels, maar vooral gezamenlijk het ambacht
van slagers naar voren te halen. Want voor persoonlijke bediening eerste kwaliteit vlees en vleeswaren met vakmanschap klaargemaakt moet men bij de ambachtelijke slager zijn.
Omdat men in de prijzen gevallen is wil men ook de klanten laten winnen op alle ingeleverde
kaarten worden 2 rollades verloot, dus vol of niet vol, inleveren die kaart!

Enkele ponyruiters zijn op 2 juni naar
Groenlo geweest en Elke Oldenhave
met haar pony Jappeloup behaalde de
Ie prijs in de B-dressuur met 131 punten.
Op 2e Pinksterdag was traditiegetrouw
het concours in Geesteren waar Nicole
Douma met Mixi de Ie prijs in de Lldressuur behaalde met 137 punten.
Suzanne Hartman behaalde met Alferdy de 2e prijs in de L2-dressuur met
122 punten. In de B-dressuur behaalde
Mariska Steintjes met Brenda de 5e
prijs met 121 punten en Heidi Vruggink met Danny eveneens met 120
punten.
Op deze dag reden de paarden in
Groenlo waar Saskia Vreman met Ricardo in de M l -dressuur de 2e prijs behaalde met 124 punten.
Irene Regelink met Ramzes en Jonen
Heuvelink met Sarah behaalden in de
LI-dressuur ieder een 4e prijs met 124
en 127 punten.
Brenda Groenendal haalde in de
B-dressuur met Valentina de Ie prijs
met 131 punten, Annie Kornegoor
werd in deze klasse 3e met haar paard
Elena met 130 punten.

teurs, hier trof Makkink mannen uit de
Giant ploeg en oud-beroepsrenner Jos
Lammertink nu weer rijdend in het
shirt van de Zwaluwen, Almelo. Ook
hier moest hij het afleggen tegen de
routine van Lammertink. Een 7e plaats
ook nu weer was er voor de R.T.V.-er.
Wim Bosman trok naar Vroomshoop
de man uit de aannemer Peters formatie R.T.V. moet nog weer ritme op
doen. Hij kon terug kijken op een goede wedstrijd.
Rudi Peters zocht zijn geluk in het Betuwse Andelst in een wedstrijd voor
liefhebbers-veteranen, op een door regen spekglad parcours maakte ook hij
deel uit van een kopgroep. In de laatste
ronde zag de Wichmonder zijn kans
schoon en ging aan de haal zodat hij
alleen de streep passeerde en zich winnaar mocht noemen van deze ronde.
Tweede Pinksterdag werden in Groes-

beek op een loodzwaar parcours de
Gelderse Kampioenschappen afgewerkt. Bij de nieuwelingen werd Han
Hekkelman 17e als beste RTV-er. Ook
voor junior Ralf Vos was er een 17e
plaats weggelegd in een prachtige wedstrijd waar de totale Gelderse jeugdselectie naar huis werd gereden door de
ETP-er Arno Hofstede.
Bij de liefhebbers kon Rudi Peters /ijn
huzarenstukje van Herveld Andelst
niet herhalen. Uiteindelijk werd hij in
de sprint verslagen door de Ned. kampioen veldrijden Dick Arniessen uit
Veenendaal. Peters 2e.
Het klapstuk moest van de amateurs
komen. Direct reden er 10 man weg
waarbij geen RTV-er. Achter deze kopgroep moest men alleen proberen bij
te blijven want het tempo werd hoog
gehouden. Dat ontsnappen uit het peloton moeilijk was begrepen ook de
RTV-ers. Bij het afsprinten van het peloton wat er nog van over was werd Peter Makkink 12e, MannoLubbers 15e.

itievaria
Op dinsdag 29 mei raakte een fietser
gewond toen ze werd aangereden door
een bromfiets. Beiden reden op het
fietspad van de Zutphenseweg toen de
fietser linksaf de Mispelkampdijk wilde
inslaan. Van achter naderde de bromfiets die haar op dat moment wilde inhalen zodat een botsing volgde.
Op woensdag 30 mei raakte een bromfietser gewond bij een aanrijding op de
kruising Het Hoge/Rondweg. Een
automobiliste kwam over de Rondweg
aanrijden en sloeg africhting Baak. De
bromfietser naderde vanuit de richting
Hengelo over het fietspad en werd totaal over het hoofd gezien. De bromfietser liep pols- en beenletsel op.
Op dezelfde dag is op de Baakseweg
een reebok doodgereden door een personenauto.
Op donderdag 31 mei werd in een
sloot langs de Ruurloseweg een dronken persoon aangetroffen. Hij was kennelijk met zijn bromfiets ten val gekomen maar niet gewond geraakt en ter
plaatse in slaap gevallen. De man werd
naar huis gebracht.
Op donderdag 31 mei t/m maandag 4
juni werden in totaal zes aanrijdingen
gemeld:
— Op de Zutphenseweg kwamen twee
personenauto's met elkaar in botsing. Een van de auto's moest remmen voor een voorganger terwijl
een achteropkomende automobilist
dit niet op tijd merkte waarna een
botsing volgde. Niemand raakte gewond.
— Een bromfietser verleende op de
kruising Burg. Galleestraat/het Jebbink geen voorrang aan een voor
hem van rechts komende personen-

GROEP JZQRDEN.

auto. Beide voertuigen werden beschadigd. De bromfiets zodanig dat
deze niet meer kon rijden.
— Op een parkeerplaats langs de Zutphenseweg reed een bestuurder van
een personenauto achteruit tegen
een andere personenauto. Alleen
de aangereden auto werd beschadigd.
— Op de Baakseweg in Wichmond
ontstond een aanrijding toen een
automobilist plotseling de weg
opreed zonder vrije doorgang te
verlenen aan een andere automobilist welke vanuit de richting Vorden
naderde. Beide voertuigen werden
licht beschadigd.
— Een automobilist reed over de
Rondweg in de richting Zutphenseweg. In de laatste bocht van de
Rondweg kwam hij met zijn auto in
een slip, botste tegen een lantaarnpaal en belandde vervolgens in de
sloot.
— Op de Koekkoekstraat kwam eveneens een automobilist in een slip,
belandde via de berm op de verkeerde weghelft en kwam daar in botsing met een tegenligger. Beide
auto's werden totaal vernield en
moesten afgesleept worden. De bestuurder die de aanrijding veroorzaakte kwam met de schrik vrij maar
de drie inzittenden van de andere
auto werden gewond, van wie een
ernstig.
Op dinsdag 5 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een bromfiets. De
bromfiets was eerder betrokken bij een
aanrijding op de Burg. Galleestraat en
was zolang ergens gestald. Toen de
eigenaar de bromfiets wilde ophalen
bleek deze verdwenen.

Zaterdagavond 9e tuinfeest
'Ham-party'

P.V. Vorden

Gezond
Vijf keer over
'minder vet'
Het zou verstandig zijn, als we eens
/ouden proberen wat minder vet te
eten. Het risico op hart- en vaatziekten
en een te hoog lichaamsgewicht is door
een 'minder vette' voeding meteen veel
kleiner. Maar het is moeilijk om vertrouwde eetgewoonten bij te schaven,
daarom is het plezierig als we dat stukje
bij beetje, doen. In deze serie geven we
u wat suggesties.

Nederland, toetjesland: ook
lekker met 'minder vet9
Veel nagerechten bevatten nogal wat
suiker en vet om ze extra lekker te maken. Het kan ook heel goed zónder,
neem bijvoorbeeld vers fruit en/of
niet-vette zuivelprodukten. Probeer
ook eens de andere (boodschap)ideeën die we u hierbij geven. Ze helpen namelijk uw voeding 'minder vet'
te maken. Nederland is een écht toetjesland. Bijna iedereen geniet van jongs
af aan van de zoete nagerechten die we
als afsluiting van de maaltijd krijgen.

bessen, of een paar gehalveerde druiven al naar gelang het seizoen). Zet de
puddingvorm (inhoud circa 3A liter)
alvast weg met koud water. Leg de
blaadjes gelatine in ruim water in de
week. Verhit een deel van het frambozesap. Haal het pannetje van het vuur
en knijp 2 blaadjes gelatine uit, los ze
op in het hete vruchtesap. Voeg het
overige frambozesap toe en roer het er
door. Schenk het water uit de puddingvorm en vul de bodem met sap.

Veel toejes bevatten nogal wat suiker
en slagroom om ze extra lekker te maken. Maar het kan ook heel goed zonder, of in ieder geval met minder. Verse
rijpe vruchten hebben zóveel geur en
smaak van zichzelf dat ze in combinatie Plaats de puddingvorm in koud water
met andere ingrediënten een heerlijk zodat het frambozesap frambozengelei
dessert kunnen vormen. Niet-vette zui- wordt. Verhit 2 eetlepels water en los
velprodukten zoals bijvoorbeeld mage- daarin de overige uitgeknepen blaadre yoghurt, kwark, Umer, karnemelk, jes gelatine op. Maak de yoghurt op
halfvolle of magere melk voor een pud- smaak met de bastaardsuiker en roer
ding smaken heerlijk met (vers) vruch- de opgeloste gelatine er door. Maak de
tensap of stukjes fruit. En gameren frambozen schoon (of laat ze op een
hoeft niet met slagroom, het staat ook stukje keukenpapier even uitlekken).
heel feestelijk met een toefje eiwit Schil de kiwi, snijd het vruchtvlees in
(stijfgeslagen met wat suiker) of een stukjes. Schep de frambozen, de kiwibeetje luchtig geklopte Unic-r.
stukjes en het amandelschaafsel voorzichtig door de yoghurt. Schenk de
yoghurt zodra die een beetje lobbig begint te worden, voorzichtig op de rode
Yoghurtpudding met
gelei.
Bewaar de yoghurtpudding enframbozengelei
kele uren in de koelkast. Serveer de
(recept voor 4 personen)
pudding op een glazen schaal, gameer
de rand met partjes schoongemaakte
2 dl frambozensap, 2 blaadjesmgelati- sinaasappel of andere vruchten van het
ne, '/z liter magere yoghurt, 3 eetlepels seizoen.
witte bastaardsuiker, 6 blaadjes gelatine, 50 g frambozen (eventueel uit
blik), l kiwi, 2 eetlepels amandel- Voedingswaarde per portie:
schaafsel, l handsinaasappel (of 2 5 g eiwit, 2 g vet, 23 g koolhydraten, 125
mandarijntjes, of een paar takjes rode kcal, 520 kjoules.

Leden van de P.V. Vorden hebben zaterdag deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Pont St. Max. Aankomst
eerst binnenkomende duif 14.19.54.
Laatst binnenkomende duif 14.49.53.
De prijzen werden gewonnen door: G.
en H. Boesveld l, 2, 3, 7, 9, 10; De Beus
& Zn. 4, 5; A.A. Jurriens 6; R. Wesselink

Rabo/Dash stratenvolleybaltoernooi
Zaterdagmorgen
9 juni wordt
in de sporthal 'tjebbink begonnen met
de finales van het stratenvolleybaltoernooi welke de afgelopen weken door
'Dash' in samenwerking met de plaatselijke Rabobank wordt georganiseerd.
In totaal hebben aan dit 'monster-toernooi' 68 teams deelgenomen. Wethouder mevrouw Aartsen zal zaterdagmiddag na afloop de prijzen uitreiken.

R.T.V. Nieuws
Peter Makkink toog vrijdag naar de
nacht van Hengelo voor amateurs en
beroepsrenners. Makkink maakte ook
hier weer deel uit van een kopgroep
met als bekende naam de oud Olympische schaatskampioen Piet Kleine en
nu regerend marathonkampioen 1990
uit Kerkeveld. Hij was ook de man die
de koers maakte. Makkink nam genoegen met een 7e plaats.
Bergentheim was de volgende plaats
waar een wedstrijd was voor de ama-

Rondom kampeerboerderij Wagenvoort aan de Dennendijk 12 te
Warnsveld vindt a. s. zaterdag het jaarlijkse tuinfeest van de stichting Ham-Party plaats. Optredens van de topbands 'Nancy works
on payday* en de nieuwe band van ex-Normaal drummer Jan
Manschot, 'Boh-foi-toch'!

Kaart vol of niet vol. Inleveren die kaart.
Op alle ingeleverde kaarten worden 2 rollades verloot,

Spaar stempels vooreen gratis WK voetbal

NIEUW!
Lekker bij de buis:

Wat dacht U hiervan:

EEN WEEKEND SLAPEN
OP EEN WATERBED

Ham-Asperge
Broodjes
DIT WEEKEND:

Vanaf heden verhuren wij in Eibergen een
kompleet ingericht appartement voor 6 personen,
voorzien van alle komfort én een waterbed.

AANBIEDINGEN 7-8-9 juni:
Gekookte Worst
250 gram 2.49

Bacon

Verhuur voor een:

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Rauwkost Salade
100 gram

Weekend, midweek of week
tegen aantrekkelijke prijzen.

Zorgt al 50 j aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

100 gram 1.89

1.39

Kaarten kunnen t/m 16-6 ingeleverd worden.

Bij aankoop van een waterbed wordt de huurprijs
van een weekend of midweek op de order
in mindering gebracht.

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

VLOGMAN

• GEZOND SLAPEN
• UITGERUST ONTWAKEN
• ERVAAR ZELF DE VELE VOORDELEN
VAN EEN WATERBED
voor info:

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

TELEFOON 05752-1470

meubelen

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schidersbednjf

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Vrijdag 8 juni begint het

WK voetbal
alle wedstrijden zullen te zien zijn op een

groot beeldscherm
Een echte

opgesteld in

Café Rest. 'D'n Olde Kriet
te Wichmond
Entree vrij
Consumptieprijzen ongewijzigd,
maar vol is vol
Tel. 05754-285

**•$?*-

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

leidt

doellrtfftrull

Zutphenseweg 9. Vorden.

BOVAG RIJSCHOOL
RIJSCHOLEN

HORSTMAN
KINDER JACKS
Deze week verkopen wij
de zeer uitgebreide collectie
kinderjacks voor één prijs
SLECHTS

39.95

DAMES BROEKEN EN
BROEKROKKEN
in diverse modellen en kleuren
in een mooie viscose kwaliteit
TUUNTEPRIJS 45.Deze week slechts

29.95

HEREN OVERHEMDEN
MET KORTE MOUW
in verschillende dessins
een mooie kwaliteit
Normale TUUNTEPRIJS 24.95
Deze week slechts

19.95

ORANJEFEEST

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

KINDER SWEATERS
Deze week verkopen wij
alle kinder sweaters met

Leesten-Warken
op het feestterrein
bij de Boggelaar
aan de Vordenseweg

25% KORTING

VRIJDAG 15 JUNI:
19.00 uur: Zaal open.

DAMES ZOMERTRUIEN
Deze week geven wij
op alle zomertruien die niet afgeprijsd
zijn

20.- kontant terug
DAMES SINGLETS
in diverse zomerkleuren

TUUNTEPRIJS 9.95
Deze week 2 stuks

15.-

Loop even bij ons binnen, want het loont de moeite!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet oplossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60

fons Jansen

7251 EC Vorden

19.30 uur: Opening. Door eigen leden zal opgevoerd worden het blijspel 'Meiden
achter het behang'.
Na afloop dansen met het Hanska Duo.
ZATERDAG 16 JUNI:
10.00 uur: Gekostumeerde optocht,
opstellen bij de school in
Leesten.
13.00 uur: Kinderkermis en
volksspelen.
13.30 uur: Trekker behendigheidsrit.

Telefoon 05752 2637

installatiebedrijf
—
_
Installatie en
—
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerken

14.00uur: Vogelschietenen
vogelgooien voor dames.
16.00 uur: Ringsteken en
schijfschieten.
20.00 uur: Dansen
m.m.v. RendezVous.

Paris Spectacle - Dit nieuwe arrangement heeft als bijzonder element
een onvergetelijke avond in de Folies Bergere. Voorafgaand aan de
show wordt een diner 'Grand Siècle' geserveerd. In de overvloedig
versierde Grand Foyer serveren lakeien in vol ornaat een keur van
spijzen. Er is veel kaarslicht en verrukkelijke muziek. Na het diner
kunt u ontspannen genieten van de
show waarom Folies Bergere terecht zo beroemd is. De prijs van
dit arrangement begint bij f 475.inklusief de treinreis.
Paris Manage - een bijzonder evenement niet alleen voor bruidspa-

Parijs ontdekken met Frankrijk-spetialist
Laten we nuchter zyn: niet iedere Nederlander spreekt vloeiend de Franse
taal. Niet elke bewoner van de lage landen kent precies de vele aantrekkelijke
mogelijkheden van de lichtstad op kultureel en rekreatief gebied. Of kan in
het drukke Paryse verkeer probleemloos /ijn hotel bereiken. Kortom: Parys
is wel een heerbjke stad om er eens lekker uit te /yn, maar je moet er wel
iemand of een organisatie kennen die dat verblijf werkelijk tot een feest
maakt. Zelfs wanneer je wél vlot Frans spreekt en al aardig thuis bent in deze
boeiende stad is zo'n gids welkom.
Die gids is er. Zowel voor wie voor de eerste keer kennis maakt met Parijs als
voor de al ervaren reiziger. Die organisatie heet Frantour.

Nu is het niet zo verwonderlijk, dat
deze organisatie zo goed thuis is in
Parijs. Want Frantour is een dochteronderneming van de Franse
Spoorwegen. Wél bijzonder is dat
de Nederlandse vestiging van Frantour in de loop van de veertig jaar
van haar bestaan, zoveel aandacht
heeft gegeven juist aan het punt
van de voorlichting aan Nederlanders die naar Parijs of een andere
vakantiebestemming in Frankrijk
willen. Er zijn zeer uitvoerige
brochures in Nederland beschikbaar. Vanuit het Frantour-kantoor
in Amsterdam kan a la minute alle
gewenste informatie worden gegeven over treinreizen naar Parijs met
of zonder begeleiding van een hostesse en over reizen naar Frankrijk
met de trein of met uw eigen auto.
Bij Frantour is uw treinbiljet geldig
vanaf elk station in Nederland en in
de trein naar Parijs beschikt u over
een gereserveerde plaats. In Parijs
kunt u in het dagelijks geopende
inlichtingenbureau desgewenst in
uw eigen taal alle informatie krijgen over exkursies, musea, concerten e.d. Daardoor kunt u werkelijk
alles halen uit uw bezoek aan Parijs.
Arrangement mogeujk

Een van de vele mogelijkheden
voor een treinreis naar Parijs is het
populaire arrangement 'logies +
ontbijt extra', met vertrek elke
maandag en vrijdag. Deze reis

wordt begeleid door een hostesse.
Op het Gare du Nord wacht een
touringcar die u met uw bagage
naar uw hotel brengt. In dit arrangement is het diner op de eerste
dag inbegrepen plus een rondrit
per touringcar langs de wereldberoemde gebouwen en monumenten, onder leiding van een Nederlandse Frantour reisleidster. Vooral voor wie nog niet zo bekend is in
de Franse hoofdstad is dit een
ideaal arrangement, dat al mogelijk
is vanaf f313.- voor drie dagen
(treinreis inbegrepen). U kunt bovendien gebruik maken van de service van het inlichtingenbureau. Bij
de reisbescheiden zit ook de Frantour voordeelkaart 'Bon Voyage',
die vele reductiemogelijkheden
geeft, o.a. in restaurants en winkels.
Er zijn nog diverse andere arrangementen met begeleiding. Indien u
voor een reis zonder begeleiding
kiest, kunt u elke dag met Frantour
naar Parijs.
Drie variaties
Uit het grote aantal mogelijkheden
dat Frantour biedt, zijn drie zo bij-

zonder dat ze een extra vermelding
verdienen. Dit zijn:
Paris Culinaire, en dat is, zoals de
naam al zegt, een hoogtepunt voor
de liefhebbers van de Franse keuken. In het arrangement zijn de
treinreis en twee overnachtingen
inbegrepen. Plus een diner in restaurant Abélard met een fantastisch uitzicht op de Notre Dame en
een diner in het exclusieve restaurant les Noces de Jeanette. In de
prijs van f 449.- zijn wel de diners
maar niet de wijnen inbegrepen.

ren, maar voor ieder die (samen)
iets te vieren heeft. Met een kamer
in een drie sterren-hotel vlak bij de
Eiffeltoren. Met champagne en een
feestelijk diner in een romantisch
restaurant met uitzicht over de verlichte Seine. En ook hier gelden
voordeelprijzen voor diverse exkursies naar keuze. Van 'Paris Mariage' kunt u al genieten vanaf
f 475.-, inklusief de treinreis.
Frantour bestaat al 40 jaar

Voor de deelnemers aan een reis
naar de Franse hoofdstad staat er in
Parijs (per party) een heerlijke fles
Bordeauwijn klaar. En bovendien
een extra verrassing voor wie veertig jaar geleden, dus in 1950, geboren is.
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Veel slachtoffers van misdrijven en verkeers-ongevallen blijken
na korte of langere tijd problemen te ondervinden.
Deze problemen kunnen een gevolg
zijn van:
— de lichamelijke schade, bijvoorbeeld de aard van het toegebrachte letsel, de aard en de duur van noodzakelijke medische handelingen en/of de
duur van het ziekte-verzuim;
— de psychische schade, bijvoorbeeld
de angst voor herhaling en/of represailles, slapeloosheid, woede en
machteloosheid;
— de financiële schade: de kosten van
verpleging of verzorging, diefstal

van goederen en geld of andere
waardevolle zaken;
— de sociale schade: gevolgen voor het
gezinsleven, het werk, soms onbegrip van de omgeving.
Om adequaat op deze problemen in te
kunnen spelen, hebben de Rijkspolitie
en de maatschappelijk werkenden van
de Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening 'De Graafschap' de
reeds bestaande samenwerking geïntensiveerd.

AANBIEDING

Wanneer men naar aanleiding van dit
bericht behoefte heeft aan een Dgesprek, dan kan men contact opnemen
met het Algemeen Maatschappelijk
Werk in de woonplaats. Voor nadere
informatie kan men contact opnemen
met
— de heer De Lange, Rijkspolitie
Ruurlo, tel. 05735 — 221 f, of
— de heer Stoks, MaDi 'De Graafschap', tel. 05753 — 2345, voor het
werkgebied:
Gorssel, Hengelo
(Gld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem.

Wat krijgen we nou!
ZOMERJACKS "/. 25/O
Tot ziens bij:

TRUIEN

•/. 25%
KOOI

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. © 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Beide organisaties verwachten op deze
wijze, daar waar noodzakelijk, hulp te
kunnen verlenen aan slachtoffers van
misdrijven. In een gezamenlijke training werd aandacht besteed aan de
noodzakelijke deskundigheid op het
terrein van slachtofferhulpverlening.
Op deze wijze hopen de beide organisaties een bijdrage te leveren aan een
sluitend netwerk voor de opvang van
slachtoffers.

CONTACT
een goed
en graag gelezen
blad

Dat is het beste wat u eigenlijk
kunt doen, want met deze
"black matrix" beeldbuis krijgt u
de WK wedstrijden wel heel scherp
in uw huiskamer.

K< \A/.J.

Hans Berendsen uit Hengelo is winnaar geworden van een cross (125-500
cc) welke de VAMC 'De Graafschaprijders' zaterdagrtiiddag op het Deldencircuit organiseerde.
De uitslagen waren: 1. Hans Berendsen, Hengelo — 40 punten; 2. Erik Berendsen, Hengelo — 34 punten; 3.
Stephan Braakhekke, Vorden - L'.H
punten.

Samenwerking Rijkspolitie/
Algemeen Maatschappelijk
Werk

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Hans Berendsen
wint cross
'De Graafschaprijders'

Als u belangstelling hebt voor een
reis naar Parijs of een vakantie in
Frankrijk dan is het goed om te weten dat er een speciale brochure beschikbaar is waarin u alle informatie kunt vinden. Deze kleurige vakantiegids kunt u aanvragen bij
Frantour, Rokin 128, 1012 LC Amsterdam of telefonisch onder nummer 020-236800 of 231426. De
brochures zijn ook verkrijgbaar bij
de meeste ANVR-reisbureaus en
diverse banken waar ook reizen
worden verkocht.

J l MH E E R S I N K

GJ.OLDEIÏHAVE

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

Brochure beschikbaar

Knap geknipt ?

INSTALLATIEBEDRIJF

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

Natuurlijk verzorgt Frantour niet
alleen reizen naar Parijs. Er is naast
het Parijs-programma een uitgebreid aanbod van vakantiereizen
naar de mooiste gebieden in 'la
douce France'. Treinreizen, maar
ook vliegvakanties en reizen met
eigen vervoer. Vakanties naar hotels, appartementen en bungalows.
En in alle gevallen profiteert u van
de grote kennis van de reisadviseurs. Waarbij ook van belang is
dat Frantour voor hotelreservingen
onderweg kan zorgen ook in het
hoogseizoen. Mits u natuurlijk tijdig uw vakantiereis voorbereidt.

SABA

179%=

De politie

Veelzijdig programma

Feestelijk dineren met uitzicht op de
verlichte Eiffeltoren..., dat is een van
de vele mogelijkheden om te genieten
van Parijs. Wie een reis wil maken
naar de Lichtstad kan zich geen betere gids wensen dan Frantour, een
reisorganisatie die een aantrekkelijk
programma kombineert met uitstekende voorlichting.

-SABA T 6351 VT
- 63 cm Super Planar beeldbuis
met Antireflexlaag
- 2 x 20 watt stereo
- Teletekst met 8 pag. geheugen
- 40 voorkeurzenders
- Afstandsbediening met menusturinj
- S-VHS aansluiting
- In bruin metallic of notenhout

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEH

Onwetendheid over epilepsie heeft zeer vervelende gevolgen.
Stelt u zich eens voor, daar ligt u dan.
Overgeleverd aan het oordeel van anderen.

Epilepsiebestrijding:

stoot of volt met uw steun/
Verkoop en Reparatie

GIRO 34781
Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine, telefoon (030) 660144.

